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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 10/11/2016  và trong các lời khai, nguyên đơn anh 

Bùi Văn T (tức Bùi Huy T) trình bày: 

Năm 2010 vợ chồng anh có mua mảnh đất diện tích 72m
2
 thửa số 59, tờ bản 

đồ số QH địa chỉ ở C, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bắc Giang của anh Nguyễn Văn H2 

ở Chàng 2, thị trấn L, tỉnh Bắc Giang. Khi mua bán hai bên có làm hợp đồng mua 

bán và chứng T tại UBND thị trấn L sau đó vợ chồng tôi đã được UBND huyện L 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi mua bán đất và làm thủ tục sang 

tên xong vợ chồng anh chưa có nhu cầu sử dụng nên vợ chồng anh vẫn để đất 

trống chưa xây dựng hay làm gì. Đến đầu năm 2015 vợ chồng anh có nhu cầu sử 

dụng xây nhà để cho thuê văn phòng và có cH1 trình đổi sổ đỏ sang sổ hồng nên 

vợ chồng anh có đến để kiểm tra thì phát hiện vợ chồng anh Nguyễn Văn T 1, chị 

Nguyễn Thị H đã xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất của vợ chồng anh mà 

không hỏi ý kiến của vợ chồng anh. Ngay sau khi phát hiện việc vợ chồng anh T 1 

chị H xây dựng chiếm đất của vợ chồng anh thì anh đã làm đơn gửi UBND thị trấn 

L để nghị cắm lại mốc giới để vợ chồng anh sử dụng đúng diện tích đất trên. 

UBND thị trấn L đã đi kiểm tra phát hiện thấy gia đình anh T 1 sử dụng và xây 

dựng nhà xưởng sang diện tích đất của vợ chồng anh. UBND thị trấn L đã nhiều 

lần gọi hai bên gia đình lên để hòa giải những không lập biên bản. Đến ngày 

17/9/2015 UBND thị trấn L đã họp và hòa giải giữa hai bên gia đình lúc đó vợ 

chồng anh T 1, chị H đề nghị đổi lô đất số 65 của vợ chồng anh chị để lấy lô số 59 

của vợ chồng anh và thanh toán cho vợ chồng anh số tiền chênh lệch giữa hai lô 

đất là 50.000.000đ và anh T 1 đã thanh toán cho anh trước 10.000.000đ còn nợ lại 

40.000.000đ hứa đến trung tuần tháng 12/2015 sẽ thanh toán trả cho vợ chồng anh 

xong và hai bên làm thủ tục chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù 

hai bên đã thống nhất thỏa thuận như vậy nhưng vợ chồng anh T 1 không chịu T 

hiện cam kết không thanh toán trả vợ chồng anh số tiền còn lại và đi làm thủ tục 

sang tên sổ đỏ. Anh đã giục anh T 1 chị H nhiều lần nhưng vợ chồng anh T 1 chị 

H vẫn không chịu và UBND thị trấn L cũng đã nhiều lần gọi anh T 1, chị H lên 

nhiều lần để hòa giải và để yêu cầu T hiện tiếp cam kết như buổi hòa giải ngày 

17/9/2015 nhưng vợ chồng anh T 1, chị H không T hiện. Nay anh vẫn đồng ý đổi 

nhưng anh không đồng ý giá chênh lệnh như cũ là 50.000.000đ nữa mà nếu như có 

đổi thì nay vợ chồng anh T 1 chị H phải thanh toán tiền chênh lệch giữa hai lô đất 

là 100.000.000đ vì hiện nay giá đất đã có sự thay đổi so với năm 2015. Còn nếu 

không tôi đề nghị vợ chồng anh T 1, chị H phải tháo dỡ nhà để trả lại anh mặt 

bằng của diện tích đất như ban đầu. Yêu cầu vợ chồng anh T 1 chị H sử dụng trái 

phép diện tích đất của gia đình anh là 22 tháng là 66.000.000đ vì có người hỏi thuê 

mặt bằng mỗi tháng là 3.000.000đ.  
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Tại phiên tòa hôm nay anh vẫn giữ nguyên yêu cầu buộc vợ chồng anh 

Nguyễn Văn T 1 và chị Nguyễn Thị H tháo dỡ công trình mà không được sự đồng 

ý và trả lại gia đình anh nguyên hiện trạng mảnh đất thửa số 59, tờ bản đồ số QH, 

diện tích 72m
2
 tại C, thị trấn L, L, Bắc Giang và anh xin rút yêu cầu vợ chồng anh 

T 1 chị H thanh toán trả anh số tiền 66.000.000đ do sử dụng đất trái phép của gia 

đình anh. 

Trong quá trình tố tụng bị đơn anh Nguyễn Văn T 1, chị Nguyễn Thị H trình 

bày: 

Năm 2015 vợ chồng anh có mua một mảnh đất của vợ chồng anh Đào Văn 

H3 và chị Nguyễn Thị K diện tích 72m
2
 tại lô số 65 ở khu vực C, thị trấn L. Sau 

khi hai bên thỏa thuận về giá và vị trí đất thì chúng tôi đã đi đến quyết định 

chuyển nhượng cho nhau. Sau đó hai bên đã đến UBND thị trấn L để làm hợp 

đồng  chuyển nhượng quyền sử đụng đất có chứng T của UBND thị trấn L vào 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và vợ chồng anh đã đi làm thủ tục 

sang tên, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng anh. Việc 

mua bán, chuyển nhượng là ngay thẳng và anh cũng không có ý kiến gì về việc 

mua bán đó. Tuy nhiên từ những năm 2013 anh đã xây dựng nhà xưởng để kinh 

doanh nội thất ở lô đất số 59 vì vợ chồng anh có hai lô đất ở bên cạnh là lô số 58 

và lô số 60 tại C, thị trấn L, tỉnh Bắc Giang. Vợ chồng chồng anh xây dựng nhà 

xưởng từ năm 2013 đến năm 2015 không có ai có ý kiến gì. Sau đó đến tháng 7 

năm 2015 thì anh T đến đòi vợ chồng anh mảnh đất mà vợ chồng anh đã xây dựng 

nhà xưởng đó. Khi đó UBND thị trấn L đã mời hai bên lên để hòa giải và giữa vợ 

chồng anh và vợ chồng anh T, chị H1 đã thỏa thuận anh tiếp tục lấy lô số 59 của 

vợ chồng anh T, chị H1 và vợ chồng anh T, chị H1 lấy lô đất số 65 của vợ chồng 

anh, vợ chồng anh phải thanh toán trả cho vợ chồng anh T số tiền chênh lệch là 

50.000.000đ. Hai bên thống nhất thỏa thuận và anh T, chị H1 có trách nhiệm làm 

thủ tục chuyển nhượng lô đất số 59 cho vợ chồng anh và ngược lại vợ chồng anh 

phải có trách nhiệm làm thủ tục chuyển nhượng  lô đất số 65 từ vợ chồng anh sang 

vợ chồng anh T. Sau khi thỏa thuận thì vợ chồng anh đã thanh toán trả cho vợ 

chồng anh T 10.000.000đ còn nợ lại là 40.000.000đ hẹn chậm nhất đến trung tuần 

tháng 12/2015 vợ chồng anh phải thanh toán trả nốt 40.000.000đ cho vợ chồng 

anh T. Tuy nhiên do điều kiện làm ăn kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh mới vi 

phạm thỏa thuận tại UBND thị trấn L 17/9/2015 tại UBND thị trấn L. Nay anh xét 

thấy việc làm của vợ chồng anh không T hiện đúng thỏa thuận như vậy là vợ 

chồng anh sai. Do vậy việc anh T khởi kiện đòi anh mảnh đất lô số 59 anh không 

đồng ý, mà anh chỉ đồng ý thanh toán trả nốt anh T số tiền 40.000.000đ còn nợ lại 

và hai bên tiếp tục T hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô số 59 và lô số 

65 cho nhau theo như thỏa thuận ngày 17/9/2015 tại UBND xã. Anh không đồng ý 

trả đất mà trả tiền theo yêu cầu của anh T mà anh muốn hai bên T hiện tiếp biên 



4 
 

bản hòa giải ngày 17/9/2015 tại UBND thị trấn L.  

Tại bản tự khai ngày 10/3/2017 chị H trình bày: Chị đồng ý với ý kiến của 

anh T 1 chồng chị, chị không bổ sung gì thêm. 

Tại phiên tòa hôm nay anh T 1, chị H vắng mặt. 

Trong quá trình tố tụng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Lê Thị H1 

trình bày: Chị là vợ anh T và chị cũng đồng ý với ý kiến của anh T buộc vợ chồng 

anh T 1 chị H tháo dỡ toàn bộ công trình trên diện tích đất 72m
2 

tại lô số 59 để trả 

cho vợ chồng chị diện tích đất nguyên hiện trạng ban đầu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa 

phát biểu ý kiến:  

Về tuân theo pháp luật tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa, những người tiến hành tố tụng và các đương sự đã chấp hành đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Việc giải quyết vụ án: Căn cứ Điều 688 Bộ luật dân sự 2005. 

Căn cứ Điều 12, Điều 166, Điều 170, Điều 202, Điều 203 Luật đất đai năm 

2013. 

Căn cứ Điều 147, Điều 217, Điều 218, Điều 219, khoản 2 Điều 227, Điều 228  

Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 24, Điều 26, khoản 2 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  

Chấp nhận yêu cầu của anh Bùi Văn T buộc vợ chồng anh Nguyễn Văn T 1, 

chị Nguyễn Thị H phải trả lại anh T, chị H1 diện tích 72m
2 

tại lô số 59 tại thôn C, 

thị trấn L, tỉnh Bắc Giang quản lý, sử dụng. Buộc vợ chồng anh T 1, chị H phải 

tháo dỡ toàn bộ công trình đã xây dựng trên đất để trả lại nguyên hiện trạng ban 

đầu.  

Anh T, chị H1 có trách nhiệm thanh toán trả anh Thăng, chị H số tiền 

10.000.000đ đã nhận. 

Anh Thăng, chị H phải chịu  tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, sau khi thẩm tra các 

chứng cứ tại phiên toà; Căn cứ vào kết quả tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

1]Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân huyện L đã tiến hành tống đạt các 

văn bản tố tụng hợp lệ cho anh Nguyễn Văn T 1 và chị Nguyễn Thị H hợp lệ. Tại 

phiên tòa hôm nay anh T 1, chị H vắng mặt lần thứ hai không có lý do. Do vậy 

quyền lợi của anh T 1, chị H đã được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Căn 
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cứ vào khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, HĐXX vẫn tiến 

hành xét xử vụ án là đúng quy định của pháp luật. 

[2]Về nội dung vụ án: Năm 2010 vợ chồng anh T có mua mảnh đất diện tích 

72m
2
 thửa số 59, tờ bản đồ số QH địa chỉ ở C, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bắc Giang 

của anh Nguyễn Văn H2 ở Chàng 2, thị trấn L, tỉnh Bắc Giang. Khi mua bán hai 

bên có làm hợp đồng mua bán và chứng T tại UBND thị trấn L sau đó vợ chồng 

anh T đã được UBND huyện L cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng 

trình tự luật định. Do chưa có nhu cầu sử dụng mảnh đất này nên vợ chồng anh T, 

chị H1 vẫn để đất trống. Năm 2013 vợ chồng anh T 1, chị H đã tự ý xây nhà 

xưởng trên diện tích đất của vợ chồng anh T, chị H1. Đến đầu năm 2015 vợ chồng 

anh T có nhu cầu sử dụng  xây nhà để cho thuê văn phòng và có cH1 trình đổi sổ 

đỏ sang sổ hồng nên vợ chồng anh T có đến để kiểm tra thì phát hiện vợ chồng 

anh Nguyễn Văn T 1, chị Nguyễn Thị H ở lô 58 liền kề đã xây dựng nhà xưởng để 

kinh doanh nội thất trên diện tích đất của vợ chồng anh mà không hỏi ý kiến của 

vợ chồng anh. Ngay sau khi phát hiện sự việc vợ chồng anh T đã làm đơn gửi 

UBND thị trấn L để nghị cắm lại mốc giới để vợ chồng anh sử dụng đúng diện 

tích đất trên. UBND thị trấn L đã đi kiểm tra phát hiện thấy gia đình anh T 1 sử 

dụng và xây dựng nhà xưởng sang diện tích đất của vợ chồng anh. Đến tháng 

9/2015 UBND thị trấn L đã hòa giải giữa hai bên gia đình lúc đó vợ chồng anh T 

1, chị H và vợ chồng anh T đã thống nhất đổi lô số 59 của vợ chồng anh T, chị H1 

để lấy lô đất số 65 của vợ chồng anh T 1 chị H mua lại của vợ chồng anh H2, chị 

K.Vợ chồng anh T 1 chị H phải thanh toán cho vợ chồng anh T, chị H1 số tiền 

chênh lệch giữa hai lô đất là 50.000.000đ và anh T 1 đã thanh toán cho anh T 

trước 10.000.000đ còn nợ lại 40.000.000đ hẹn đến trung tuần tháng 12/2015 sẽ 

thanh toán trả xong và hai bên làm thủ tục chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Tuy nhiên đến hạn thỏa thuận nhưng anh T 1, chị H không T hiện việc thanh 

toán nốt số tiền còn lại nên thỏa thuận này không được T hiện. 

[3] Về về thửa đất 59, tờ bản đồ số QH đang có tranh chấp địa chỉ ở C, thị 

trấn L, huyện L, tỉnh Bắc Giang có giá là 619.000.000đ. Đây là đất thổ cư mà vợ 

chồng anh T, chị H1 đã mua lại của anh Nguyễn Văn H2 ở Chàng 2, thị trấn L và 

diện tích đất này vợ chồng anh T, chị H1 đã được UBND huyện L cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng anh T 1, chị H cũng thừa nhận diện tích đất 

này là của vợ chồng anh T, chị H1 việc vợ chồng anh T 1, chị H tự ý xây dựng nhà 

xưởng trên diện tích đất đang tranh chấp là vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật đất đai 

năm 2013. Ngày 17/9/2015 UBND thị trấn L đã hòa giải hai bên gia đình vợ 

chồng anh T 1, chị H và vợ chồng anh T, chị H1 đã thỏa thuận đổi cho nhau hai 

thửa đất 59 lấy thửa đất số 65 và vợ chồng anh T 1, chị H có trách nhiệm thanh 

toán cho vợ chồng anh T, chị H1 số tiền chênh lệch là 50.000.000đ và làm thủ tục 

sang tên hai thửa đất này vào trung tuần tháng 12/2015. Tuy nhiên, đến thời hạn 

hai bên thỏa thuận nhưng vợ chồng anh T 1, chị H không thanh toán cho vợ chồng 

anh T, chị H1 nốt số tiền còn lại và làm thủ tục sang tên hai thửa đất này. Việc 

không T hiện tiếp thỏa thuận là do vợ chồng anh T 1, chị H vi phạm nên tại phiên 
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tòa hôm nay anh T không đồng ý với thỏa thuận đó nữa mà yêu cầu vợ chồng anh 

T, chị H tháo dỡ toàn bộ công trình trên đất để trả lại vợ chồng anh nguyên hiện 

trạng ban đầu của thửa đất số 59 tờ bản đồ QH ở thôn C, thị trấn L. Từ những căn 

cứ trên cần áp dụng các Điều 12, 166,170, 202, 203 Luật đất đai 2013; Điều 688 

BLDS 2005, xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh T buộc anh T 1, chị H phải 

trả lại cho anh T, chị H1 72m
2
 đất tranh chấp. 

[4] Quá trình anh T 1, chị H lấn đất của anh T, chị H1 có tự ý xây dựng nhà 

xưởng kiên cố lên cả hai thửa đất số 59 (đang có tranh chấp) và thửa đất số 60 của 

vợ chồng anh T 1, chị H, tổng diện tích hai lô là 144m
2 

với giá trị nhà cấp 4 loại 1 

là 256.435.000đ, mái hiên lợp tôn 36m
2
 giá là 5.544.000đ, cửa cuốn (cửa kéo) giá 

là 5.580.000đ. Xét việc anh T 1, chị H tự lấn đất, tự đổ đất, tự làm móng ép cọc bê 

tông, xây dựng nhà xưởng, làm mái hiên lợp tôn và cửa cuốn để kinh doanh trên 

diện tích đất của anh T, chị H1  nên phải tự chịu trách nhiệm thiệt hại theo quy 

định tại các Điều 302, 308 BLDS 2005. Do vậy cần buộc anh T 1, chị H phải tháo 

dỡ nhà xưởng, móng ép cọc bê tông, mái hiên lợp tôn và cửa cuốn trên để trả lại 

đất cho anh T, chị H1.  

[5] Đối với yêu cầu buộc vợ chồng anh Nguyễn Văn T 1 và chị Nguyễn Thị 

H phải bồi thường số tiền 66.000.000đ đã gây thiệt hại trong quá trình sử dụng trái 

phép đất thuộc quyền sử dụng của gia đình trong thời gian 22 tháng của anh T. 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay anh T đã rút yêu cầu 

này. Việc rút yêu cầu khởi kiện của anh T là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với 

Điều 217, Điều 218, Điều 219 Bộ luật tố tụng dân sự nên HĐXX cần chấp nhận. 

[6] Quá trình hòa giải tại UBND thị trấn L anh T 1, chị H đã đưa cho anh T 

số tiền chênh lệch giữa hai thửa đất số tiền 10.000.000đ. Tuy nhiên do anh T 1, chị 

H không T hiện tiếp thỏa thuận nay anh T không đồng ý với sự thỏa thuận đó và 

đề nghị buộc vợ chồng anh T 1, chị H phải trả vợ chồng anh nguyên hiện trạng đất 

ban đầu và anh trả lại cho anh T 1, chị H số tiền đã nhận là 10.000.000đ. Trong 

quá trình giải quyết vụ án anh T 1 yêu cầu Tòa án công nhận việc thỏa thuận ngày 

19/7/2015 giữa hai gia đình tại UBND thị trấn L. Tòa án đã giải thích cho anh T 1 

làm đơn yêu cầu và thông báo cho anh T 1 nộp tạm ứng án phí yêu cầu nhưng anh 

T 1 không làm đơn và cũng không nộp tiền tạm ứng án phí. Do vậy yêu cầu này 

của anh T 1 không đặt ra xem xét.   

Quá trình giải quyết vụ án anh T đã nộp 5.000.000 đồng tiền tạm ứng thẩm 

định, định giá và đã chi phí hết 5.000.000 đồng nay anh T đề nghị anh T 1, chị H 

phải thanh toán trả bà số tiền 5.000.000 đồng trên nên cần chấp nhận.  

[5]Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của anh Bùi Văn T (tức Bùi Huy T) được 

chấp nhận nên anh Nguyễn Văn T 1, chị Nguyễn Thị H phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ Điều 26, Điều 147, Điều 217, Điều 218,  Điều 227, Điều 228, Điều 

271, Điều 272 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 12, khoản 5 Điều 

166, Điều 170, Điều 202, Điều 203 Luật đất đai 2013; Điều 302, Điều 308, Điều 

688 Bộ luật dân sự năm 2005;  

Căn cứ Điều 24, Điều 26, khoản 2 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Bùi Văn T (tức Bùi Huy T). 

- Xác nhận 72m
2
 đất tranh chấp tại thửa số 59, tờ bản đồ số QH đang có tranh 

chấp địa chỉ ở C, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bắc Giang là thuộc quyền sử dụng anh 

Bùi Văn T (tức Bùi Huy T) và chị Lê Thị H1. Buộc anh Nguyễn Văn T 1, chị 

Nguyễn Thị H phải trả lại anh T, chị H1 72m
2
 đất tại thôn thôn C, thị trấn L, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang có các cạnh như sau: cạnh 1-2 chiều dài 18m giáp đất 

ông Nguyễn Văn T 1; cạnh 2-3 dài 04m giáp đường tỉnh lộ 293; cạnh 3-4 dài 18m 

giáp đất ông Nguyễn Văn T 1; cạnh 1-4 dài 4m giáp mương. Buộc anh T 1, chị H 

phải tháo dỡ toàn bộ móng ép cọc bê tông, nhà xưởng, mái hiên lợp tôn và cửa 

cuốn xây dựng trên đất để trả lại diện tích đất cho anh T, chị H1. 

Đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện buộc vợ chồng anh 

Nguyễn Văn T 1 và chị Nguyễn Thị H bồi thường số tiền 66.000.000đ đã gây thiệt 

hại trong quá trình sử dụng trái phép đất thuộc quyền sử dụng của gia đình anh T, 

chị H1. 

- Về chi phí thẩm định, định giá: Anh T 1, chị H phải thanh toán trả anh Bùi 

Văn T (tức Bùi Huy T) 5.000.000 đồng tiền chi phí thẩm định, định giá tài sản. 

- Buộc anh Bùi Văn T, chị Lê Thị H1 phải hoàn lại cho anh Nguyễn Văn T 

1, chị Nguyễn Thị H số tiền 10.000.000đ đã nhận theo biên bản hòa giải ngày 

19/7/2015. 

2. Án phí: Anh Nguyễn Văn T 1, chị Nguyễn Thị H phải chịu 300.000 đồng 

tiền án phí dân sự sơ thẩm 

Hoàn trả anh Bùi Văn T (tức Bùi Huy T) số tiền 10.000.000đ đã nộp theo 

biên lai thu số AA/2010/001111 ngày 13/02/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất của tất cả số tiền 

phải thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của BLDS. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 
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Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được T hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

Báo cho các đương sự có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hoặc niêm yết bản án. 

 

Nơi nhận: 

-Các đương sự; 

-VKSND huyện L; 

-THADS huyện L; 

- Lưu HS, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


